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Presoterapia a lymfodrenáž

I. Zhrnutie
Tento kozmetický prístroj, ktorý spája v sebe zoštíhľujúcu kúru, dekompresiu a detoxikáciu, je 
nevyhnutným vybavením moderných kozmetických salónov. Je vylepšením staršej terapie so 
7 návlekmi a jednobodovým ošetrením.
Skladá sa z 5 častí a obsahuje spolu 18 návlekov, rovnomerne rozložené pre pravú a ľavú časť 
tela: 1 návlek na  driek, 1 návlek na oblasť brucha, horné a dolné končatiny. 

II. Funkcie
1. detoxikácia
2. tvarovanie postavy
3. zoštíhlenie
4. hĺbková lymfodrenáž
5. dekompresia a relaxácia tela
6. redukcia výskytu celulitídy

Pacienti používajúci tento prístroj sa cítia uvoľnenie, sú štíhlejší, pretože prístroj im pomáha 
tvarovať postavu a ženám mať sexi krivku v tvare S. Pravidelné pôsobenie tlaku vzduchu 
podporuje močenie, vyprázdnenie, zlepšuje krvný a lymfatický obeh, odstraňuje škodlivé látky 
z tela i znižuje tvorbu melanínu a škvŕn na pokožke.

V. Návod
1. Pripojte prístroj do elektrického napätia (220 V) a stlačte tlačidlo “Zapínač/vypínač”. 
2.  Displeje „režim“ a „čas“ sa rozsvietia a zobrazí sa na nich stav ovládača a prednastavený čas 

(spravidla 30 minút). Pacient môže regulovať čas pomocou tlačidla „regulácia času“.
3.  Existujú 2 pracovné režimy: „automatický režim“ a „manuálne nastavený režim“.

1) Automatický režim (prednastavený): Na prístroji je prednastavený automatický režim so 
6 možnosťami. Stlačte tlačidlo „Výber“ pre výber z možností 1 až 6. Nasledujúci diagram 
ukazuje, ako sa návleky trasú od nôh až k oblasti brucha.
2) Manuálne nastavený režim: Po 6 automatických možnostiach prístroj prepne do 
manuálne nastaveného režimu. Teraz si môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo patriace k 

jednotlivým častiam tela, t.j. ak si tlačíte tlačidlo spojené s rukou, návlek patriaci k tejto 
oblasti tela bude pracovať. Samozrejme, je tu možnosť viacerého výberu. Môžete si naraz 
spustiť návleky na nohy a ruky alebo všetky návleky stlačením všetkých tlačidiel.

4. Regulácia tlaku je možné pomocou nasledujúcich tlačidiel: L (veľké), M (stredné), S (malé).
5.  Po nastavení vyššie uvedených 4 funkcií stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a prístroj začne pracovať 

podľa nastavenia. Ak chcete prístroj zastaviť, znovu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“.

VI. Časovač
Možnosť 1 –  Nadváha – vyberte si možnosť 1 automatického režimu, odporúčaný čas terapie je 

60 minút
Možnosť 2 –  Mierna nadváha – vyberte si možnosť 1 a 3 automatického režimu, odporúčaný 

čas terapie je 30-45 minút
Možnosť 3 –  Malá nadváha – vyberte si možnosť 1 automatického režimu na 20 minút, a po-

tom si vyberte manuálne nastavený režim na 15 minút
Možnosť 4 –  udržanie štíhlej postavy – vyberte si ktorúkoľvek možnosť automatického režimu, 

od 1 do 6 na 20-30 minút (vyberte si jednu možnosť alebo viacero možností 
striedavo)

Možnosť 5 –  hĺbková lymfodrenáž – vyberte si možnosť 3 automatického režimu na 20-35 
minút

VII. Prístroj je vhodný pre pacientov, ktorí:
1. chcú schudnúť (môžu schudnúť, ale pomocou len tohto prístroja iba málo)
2. chcú si udržať štíhlu postavu po pôrode
3. majú zápchu alebo zhoršený lymfatický obeh, spravidla trpiaci vyrážkami a rôznymi škvrnami
4. ženy, ktoré by chceli mať sexi postavu a krivky

VII. Pacienti v prípade nasledujúcich ochorení nesmú používať tento prístroj:
1. nákazlivé choroby
2. akútne ochorenia
3. ochorenia srdca
4. vysoký krvný tlak, mozgová príhoda alebo iné vážne prípady
5. krvácanie alebo nehoda
6. ženy počas menštruácie nesmú používať v oblasti brucha
7. tehotné ženy

VIII. Technické údaje
Elektrické napätie: 220 V  Sieťová frekvencia: 50 Hz
Výkon: 60 W    Menovitý prúd: 0,5 A
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IV. Mapa rozdelenia návlekov 
(spolu 18 kusov):


